DEKLARACJA RODZICÓW ZAPISANEGO DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W ZGORZELCU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 1
na rok szkolny 2018/2019.

Imię i nazwisko dziecka .......................................................................................
PESEL

……………………………………………

Adres zamieszkania (z kodem) ................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ..........................................................................................................................................
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od

..................... do .....................

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
Ojciec

Matka

Nazwisko i imię

………………………………..

………………………………

ADRES E-MAIL : *

………………………………..

……………………………..

NUMERY TELEFONÓW
KONTAKTOWYCH: *

……………………………….

……………………………..

II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: (stałe choroby, wady rozwojowe, alergie)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Wyrażam zgodę na uczestniczenie dziecka w lekcjach religii (wypełniają rodzice dzieci 6-letnich).
TAK
NIE
III. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
 przestrzegania postanowień statutu przedszkola
 podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach
 regularnego uiszczania opłat za przedszkole w terminie do 15-tego każdego miesiąca
 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną
nauczycielce na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo
 przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka
 uczestniczenia w zebraniach rodziców
*. Podanie informacji w tych punktach umożliwią szybki kontakt z rodzicami.

Przyjmuję do wiadomości:
Należności za wychowanie przedszkolne i wyżywienie należy wpłacać na ww. terminie na konta:


23 1240 1297 1111 0010 6447 9124 – za wychowanie przedszkolne


24 1240 1297 1111 0010 6447 9300– za wyżywienie .
Za brak wpłaty wystawiane będą upomnienia – należności te należy wpłacić w ciągu 7 dni, licząc od dnia
doręczenia upomnienia
Na zobowiązanym spoczywa obowiązek naliczenia i wpłacenia odsetek na dzień dokonywania wpłaty.
Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczanych opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego następuje na podstawie Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U z
2017r. poz. 1201 .
W razie niewpłacenia należności we wskazanym terminie, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w
celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe
obciążenie kosztami egzekucji, które zaspakajane są w pierwszej kolejności.
Zgorzelec, dnia .....................................

Podpis czytelny matki: ................................... ojca:..........................................
SUGESTIE RODZICÓW, OFEROWANA POMOC DLA PRZEDSZKOLA, PROPOZYCJE
...................................................................................................................................................................................

